
Obóz Paintballowo – Quadowy z Przygodą
wiek: 10 - 18 lat

Mazury - Ryn

..:: CHARAKTERYSTYKA IMPREZY, PROGRAM
Woda i piasek pryskały spod kół podczas jazdy po leśnych bezdrożach. Podążaliśmy w szyku za naszym 
instruktorem-przewodnikiem. Udało się pokonać podjazd pod stromą górę. Dalsza droga po podmokłym terenie,  
pełnym wyboistych dołów była możliwa do pokonania tylko dla quadów, które prowadziliśmy – czyli pojazdów  
łączących cechy samochodu terenowego i motoru. To jednak nie był koniec naszych dzisiejszych zadań. Po  
przybyciu na miejsce musieliśmy odszukać schowaną broń – markery paintballowe i wyruszyć na spotkanie  
przeciwników, którzy bronili zbudowanego wcześniej leśnego schronienia. Szeptem ustalaliśmy strategię i  
taktykę. Po ubraniu masek i strojów maskujących sprawdziliśmy broń i zajęliśmy pozycje wyjściowe do ataku.  
Zwycięzcy dzisiejszej potyczki mieli wracać do obozu szybką motorówką, zapowiadała się więc zażarta walka.   

 Ale przecież zajęcia na quadach i paintball przez cały czas szybko by się nam znudziły. Dlatego na 
obozie będą również zajęcia z survivalu, windsurfingu, żeglarstwa oraz wodne szaleństwa czyli holowanie na 
oponce za motorówką, jazda na bananie.
Obóz zlokalizowany jest w ośrodku „Ryn”  położonym bezpośrednio nad brzegiem jeziora Ryńskiego, na 
wydzielonym terenie. Spacerem do miasta około 10 minut. Posiłki jemy w stołówce, jest też bar i kawiarnia, w 
której organizowane są dyskoteki. Strzeżone kąpielisko w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka.
 

..:: DOJAZD ZORGANIZOWANY
Za dopłatą, pociągiem lub autokarem z opiekunem, z kilkunastu większych miast w Polsce. 

..:: ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE
Ośrodek wypoczynkowo-żeglarski „Ryn”, Gliwickiej Agencji Turystycznej w Rynie, ul. Mazurska 17. 
Rozpoczęcie 1 dnia od godziny 16.00, zakończenie ostatniego dnia o godzinie 10.00

..:: CENA ZAWIERA
Zakwaterowanie - domki z łazienką (wc+prysznic), lub pokoje z łazienką (wc+prysznic) w pawilonie.
Wyżywienie - całodzienne w stołówce ośrodka od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.
Kadra - wykwalifikowani instruktorzy, wychowawcy. 
Ubezpieczenie - NW 
Sprzęt - potrzebny do realizacji programu, w miarę potrzeb.
Realizację programu w blokach zajęciowych, z podziałem na grupy, w zależności od pogody i kondycji 
uczestników.

..:: ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ
Dojazd autokarem lub pociągiem. Program Dodatkowe Atrakcje. 

..:: DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Wiek 10 lat. Zgłoszenie uczestnictwa-umowa, karta kolonijna ze zgodą lekarza i rodziców (wzory w biurze). 
Legitymacja szkolna. 

..:: NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Wyżej wymienione, odpowiednio wypełnione dokumenty, ubranie przeciwdeszczowe, ubranie polowe (stare 
spodnie, bluzy), buty sportowe typu adidasy, trampki, buty typu „trapery” do marszów, sandały z dobrym 
zapięciem do chodzenia w wodzie, strój kąpielowy, dres, ubiór sportowy, ciepły sweter lub polar, nakrycie 
głowy, okulary przeciwsłoneczne, środki na komary, krem z filtrem UV, przybory do szycia. Latarkę, kompas, 
zegarek, mały plecak. Obuwie do chodzenia w wodzie i pływania na desce (np. trampki). 

..:: UWAGI
Nie odpowiadamy za ukradziony, utopiony lub zagubiony bagaż - zalecamy uczestnikom jego dodatkowe 
ubezpieczenie. Na obóz nie wolno zabierać własnych kulek. 



..:: PROGRAM
Quady
To czterokołowe pojazdy łączące cechy samochodu terenowego i motoru. Sprawdzimy jak zachowują się w 
zróżnicowanym terenie. To maszyny, które umożliwiają nam bezpieczne i stabilne pokonywanie nawet 
najtrudniejszych tras. Przygodę z quadami rozpoczynamy od ich stopniowego opanowania. Mamy większe i 
mniejsze pojazdy, dzięki czemu także młodsi uczestnicy mogą je dobrze prowadzić. Pierwsze jazdy z 
instruktorem i pod jego czujnym okiem, odbywamy po prostym terenie, następnie pokonujemy coraz większe 
wertepy. Aż wreszcie nadejdzie dzień pierwszego, upragnionego rajdu terenowego. Okolice ośrodka obfitują w 
tereny wymarzone do jazdy na tych maszynach – leśne drogi i dróżki, dzikie ścieżki, mokradła, poprzecinane 
większymi i mniejszymi pagórkami lub wzniesieniami a wszystko to nad pięknymi i czystymi mazurskimi 
jeziorami. Weźmiemy także udział w zawodach: jeździe na czas, pokonywanie toru przeszkód.
Paintball 
Bitwy przy użyciu markerów na żelowe kulki. Nasze zmagania będą odbywać się w terenie, na leśnych polanach 
i przecinkach, wśród zróżnicowanego terenu a czasem będą częścią większych manewrów, w których 
paintballowe starcie będzie jednym z wielu elementów, lecz bardzo ekscytującym. Żeby zmierzyć się z 
przeciwnikiem, trzeba będzie go najpierw odnaleźć. W teren wyruszą zwiadowcy, aby wykryć tajne obozowisko. 
Ukryci snajperzy przeciwnika będą starali się ich wyeliminować. Będziemy opracowywać strategię i taktykę, tak 
aby nauczyć się prowadzić bitewne zmagania. Dowódcy większych i mniejszych oddziałów będą wyznaczani na 
zmianę wśród uczestników. 
Survival
Przygotowanie prowizorycznego schronienia, budowa szałasów i legowisk z zastosowaniem podręcznych 
środków. Leśna i wodna kuchnia. Wyznaczanie kierunków świata, podstawy posługiwania się mapą i 
kompasem, wykonywanie szkiców przebytej drogi i terenu - w tym wykonanie planu terenu z uwzględnieniem 
skali, znaki patrolowe, imprezy na orientację.
Rejsy żeglarskie
Wypływamy jachtem żaglowym na jezioro Ryńskie. Zainteresowani będą mogli nauczyć się podstaw sterowania 
i manewrowania jachtem.
Windsurfing
To wcale nie tak trudno sprawić, by deska z żaglem popłynęła tam, gdzie my chcemy. A potem tylko wiatr, 
słońce, woda i my.
Holowanie na oponce za motorówką
Niesamowita, widowiskowa zabawa, zwłaszcza w upalne dni.
Jazda na bananie za motorówką
Jazda na 3-osobowym bananie za motorówką to dużo radości i zabawy!
W pędzie i ślizgu za motorówką
W czasie gdy część grupy pływa na wodnych zabawkach, pozostali mogą na zmianę obserwować ich wodne 
szaleństwa z pokładu motorówki.
Kajaki lub rowery wodne
Wszędzie dostępne, popularne jednostki do rekreacji wodnej. Czy jednak tak łatwo się nimi manewruje? 
Nauczymy się sprawnie sterować i wiosłować. Popłyniemy na wyprawę po jeziorze, a w ośrodku zrealizujemy 
zawody - slalom, wyścigi, manewrowanie precyzyjne.
I wiele innych zajęć
Takich jak, turniej piłki wodnej, rozgrywki sportowe, olimpiada wodna, wieczorne ogniska z nauką śpiewania 
szant, podchody, dyskoteki.

..:: DODATKOWE ATRAKCJE (płatne przy zapisach lub na obozie)

..:: Wycieczki: Mikołajki (+25 zł), Mikołajki i Tropicana – kompleks basenów i zjeżdżalni (+60 zł), Giżycko 
(+25 zł), Giżycko i Twierdza Boyen (+35 zł), Kadzidłowo – Park Dzikich Zwierząt (+35 zł), Popielno – Stacja 
Hodowlana Bobrów i Tarpanów (+40 zł), Spytkowo – Wioska Indiańska (+45 zł)
..:: Holowanie na oponce za motorówką (+35 zł), Latające Skrzydło (+45 zł), Banan (+20 zł), Narty wodne (+55 
zł), Wakeboard (+55 zł), 
..:: Lot na spadochronie za motorówką (+100 zł) 
..:: Paintball (+60 zł)   
..:: Quady  (+60 zł)
..:: Zajęcia linowe (+60 zł)

Pakiet Wodne Atrakcje (+ 70 zł przy zapisach lub na obozie).
::: Holowanie za motorówką: oponka, banan, latające skrzydło  ::: Pływanie motorówką w trakcie holowania.



Dodatkowe Atrakcje – zasady realizacji
1. Realizacja zajęć uzależniona jest od pogody, kondycji i wieku uczestników. Dlatego nie wszystkie elementy 
programu muszą zostać zrealizowane, o czym decyduje kierownik obozu. Zastrzegamy sobie prawo do 
odwołania wybranych zajęć bez zmiany programu obozu.
2. Czas zajęć jest ograniczony, o czym decyduje kierownik obozu. 
3. Uczestnikom przysługuje jednorazowe skorzystanie z każdego rodzaju zajęć.

TERMINY, CENY 

KOD TERMIN CENA
PQP 1 28.06-09.07.2011 1349.-
PQP 2 10.07-21.07.2011 1349.-
PQP 3 22.07-02.08.2011 1349.-
PQP 4 03.08-14.08.2011 1349.-
PQP 5 15.08-26.08.2011 1349.-


